
 

 

 

 

 

 

REFERAT FRA LANDSSTYRET 

25.-26. APRIL 2015 

 

 

 

 

 

Tid og sted:  Speiderhytta Hallvardbo, Ski. 25.04 kl. 15:00 – 26.04 kl. 13:00. 

 

Til stede:  Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie 

Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik (Bergen), Marte Leberg (Oslo), 

Torkild Enstad Hausken (Oslo), Audun Stranden (Trondheim), Jan Arne 

Bosnes (Trondheim) og Torkil Hvidsten (generalsekretær). 

 

Meldt forfall: Knut Natskår Svihus (Bergen), Sophie Panknin (Oslo), Andreas Fosby (Oslo), 

Anders Såstad (Tronhdeim) og Kristine Sundsdal (Trondheim). 

 

  



Saker: 
0. Konstituering 

 
0.1 Godkjenning av innkalling 

Vedtak: 

Innkallingen ble godkjent. 

 

0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden 
Den utsendte sakslista ble utsendt med to tillegg: Permisjonssøknader fra LS-

representanter og Forbundsappen 

 

Vedtak: 
0. Konstituering 

0.1 Godkjenning av innkalling 

0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden 

0.3 Valg av ordstyrer(e) 

0.4 Valg av referent(er) 

 

1. Referater og orienteringer 

1.1 Godkjenning av referat fra LS 22.mars 

1.2 Orientering fra lokalforbundene 

1.3 Orientering fra WSCF og WSCF-E 

 

2. Organisasjonssaker 

2.1 Oppsummering av Landsmøtet 2015 

2.2 Regler for reisedekning til NKS-arrangement 

2.3 Kirken på Pride 2015 

2.4 Gjennomgang av Arbeidsprogrammet 

2.5 NKS’ medlemskap i organisasjoner og bevegelser 

2.6 Palestinautveksling 2015 

2.7 AKT 

2.8 Permisjonssøknader, LS-representanter 

2.9 Forbundet-appen 

 

3. Valg 
3.1 Valg av vara til AU 

3.2 Valg av medlemmer til Palestinagruppa 

3.3 Valg av medlemmer til Kirkepolitisk gruppe 

3.4 Valg av medlemmer til Kvinnegruppa 

 

0.3 Valg av ordstyrer 
Vedtak: 

Tonje Catharina Eide ble valgt til ordstyrer. 

 

0.4 Valg av referent 
Vedtak: 

Torkil Hvidsten ble valgt til referent. 

 

  



1. Referater og orienteringer 
 

1.1 Godkjenning av referat fra LS 22.03.15 
Vedtak: 

Det utsendte referatet ble godkjent uten endringer.  

 

1.2 Orientering fra lokalforbundene 
Bergensforbundet: 

Vi har et greit medlemstall på cirka 11 aktive medlemmer inkludert styremedlemmer. 

Det er i tråd med styrets handlingsplan for våren 2015.  

 

Siden jul har vi hatt 5 ulike arrangement. Årsmøtet var dårligst besøkt, påskemåltid 

med bibel og børst var best besøkt. Vi måtte dessverre avlyse hytteturen til Larsbu 24-

26 april på grunn av for få interesserte. Vi har to arrangement igjen før sommeren, 

utekino 8. mai, og sommeravslutning 27. mai. 

 

Til høsten mister vi to av fire styremedlemmer og vi må finne nye personer som har 

lyst til å ta Forbundet videre. Til høsten får leder større mulighet til å fokusere mer på 

Forbundet, og vi har som intensjon å ha hyppigere aktivitet. Blant annet ønsker vi to 

temamøter med innledere. 

 

Vi ønsker også å videreutvikle medlemstallet kraftig mot høsten. Målet for våren var 

10 betalende medlemmer, til høsten ønsker vi 30 betalende medlemmer. Vi får nok 

samtidig samme utfordring som Trondheim at vi må skille mellom betalende aktive og 

betalende passive medlemmer. Ved temamøtene tenker jeg at man tar 50 kr i inngang 

hvor man selv kan bestemme om man vil melde seg inn i Forbundet samtidig, gratis 

for medlemmer selvfølgelig. 

 

Vi vil også få til en tur til Larsbu før snøen kommer. 
 
 

Trondheimsforbundet: 

Trondheimsforbundet har opplevd en fin overgang i utskiftningen til nytt styre. Leder 

tenker at det har vært en bra dynamikk i styret, selv om noen utfordringer har oppstått. 

Disse er at Leder jobber med master samt at en i styret grunnet praksis har vært borte i 

ukedagene. Den største utfordringen som har oppstått har vært avslag om støtte fra 

SiT. De har gitt en begrunnelse som vi mener er ganske tynn. Derfor ønsker vi at det 

tas opp sentralt og det må skje kjapt. Økonomisk har vi vært forsiktige, men utenom 

litt usikkerhet rundt budsjettet, har det vært. 

 

Arrangementene har gått bra. Vi har jobbet den siste tiden med å holde på 

medlemmene vi har vervet og prøvd å skape et miljø de føler seg inkludert i. Noen 

utfordringer har oppstått, da eldre personer, som verken er forbundsvenner eller 

studenter, har møtt opp og tatt mye plass samtidig har en situasjon oppstått der 

personene har virket ubehagelig for enkelte medlemmer. Dette har vi tatt tak i. 

 

Astri kom lørdag den 18.04 og holdt et styrekurs som vi syntes var bra. 

  



Osloforbundet: 
Gjennomførte arrangementer siden Landsmøtet 2015: 

27. mars Bibel & Børst «Påskemysteriet» 

10. april Påskemåltid 

15. april Minidialog i samarbeid med UngDialog, tema: Tros- og livssynsekstremisme 

17. april Grønn messe 

22. april Temamøte med Changemaker, Norsk våpenproduksjon og salg, 

«fredsnasjonen» Norge? 

24. april Bibel & Børst 

 

Oversikten over, viser de gjennomførte arrangementene i OKSF siden LM 2015. 

 

Det har vært en aktiv periode, med mange gode arrangementer. Påskemåltidet 10.april 

var en suksess med maks påmeldte til stede, neste år burde det økes til 20 deltagere. 

Styrearbeidet går bra, dynamikken mellom de som er nye og de som har sittet i styret 

tidligere er god. Styret hadde workshop Søndag 12. april og styret holdt ut i 9 timer. 

Det kom mange gode temaer, tanker og arrangementer opp på workshopen, de 

arbeides det videre med når vi har styrehelg. Det er opprettet kontakt med 

Changemaker, Åpen folkekirke, UngDialog og Skeiv Ungdom. 

 

OKSF søkte om 20 000 kr fra Kulturstyret, SiO. OKSF fikk kun innvilget 5 000 kr. 

 

Det er satt i gang arbeid med nye nettverkslister for prester/musikere/foredragsholdere. 

Arbeidet med å oppdatere vedtektene til OKSF er gjenopptatt. Det er også utrykket et 

ønske for å sette i gang kampanje «Kirkevalget 2015». Det er også opprettet en 

liturgigruppe som skal i sosialt lag utarbeide nye liturgier. 

 

Planene frem til 2016 er å være aktiv til å rekruttere, styret er i kontakt med 

studentrådet på MF og TSU på TF. Fadderuken blir veldig viktig for å rekruttere nye 

engasjerte studenter til Forbundet. 17.august er det foreningsdagen på Blindern, OKSF 

er påmeldt. Det er kontakt med HiOA, Musikkhøgskolen, Diakonhjemmet og 

politihøgskolen, styret arbeider for et større miljø i OKSF. I tillegg til rekruttering, er 

det et særskilt fokus på kirkevalget i år. Videre skal OKSF arbeide for større 

arrangementer med gode samarbeidspartnere og være synlige ute på gata, i aksjoner, 

demonstrasjoner, appeller osv. OKSF skal ha en bred tematisk politikk, palestina, 

klima/miljø, sterke messer, lhbt, kirkepolitisk engasjement, fattigdom og 

rettferdighetsspørsmål og feminisme. 

 

1.3 Orientering fra WSCF og WSCF-E 
Tonje og Audun orienterte om situasjonen i WSCF for øyeblikket. Det har ikke skjedd 

så mye siden General Assembly. Vi er lovet kvartalsvise oppdateringer om 

situasjonen, og avventer dette. Generalsekretær Christine Housel har nå sluttet i 

stillingen. Ny treasurer i WSCF har tatt kontakt med Tonje via Facebook og ønsker et 

«godt samarbeid». Tonje har bedt henne om å komme med en formell henvendelse. 

Virker som om det er noe «driv», blant annet i Nord-Amerika. 

 

Generalsekretær, Olav Nomeland, Audun og Tonje jobber med en strategi for å holde 

våre synspunkter «varme» i den uoversiktlige situasjonen i WSCF akkurat nå. 

  



2. Organisasjonssaker 
 

2.1 Oppsummering av Landsmøtet 2015 
Øystein: God møtekultur, god og positiv opplevelse. God organisering, rikelig med 

kaffe og kjeks. Formøter ledet av SUere så ut til å bekrefte fordommene han hadde i 

forkant av møtet. 

Marte: God opplevelse. Godt sosialt miljø. Osloforbundet har reagert på kjønnsdelte 

formøter, av hensyn til eventuelt andre kjønn.  

Torkil: Godt gjennomført møte. God organisering. Veldig flink praktiskgruppe. 

Diskuterte både personvalg og potensielt følsomme saker, som boikott av Israel, og 

klarte likevel å holde en vennskapelig tone.   

Sara Marie: Imponert over hvor godt forberedte folk var. Litt ubehagelig med 

benkeforslag på AU-medlemmer som kom helt uforberedt.  

Ruth Elisabeth: Godt møte. Godt organisert. 

Jan Arne: Godt møte. Bra med kaffe og kjeks. Eneste ubehag var å være eneste mann 

på kafedialog om Kvinnegruppa.  

Torkild: Flink praktiskgruppe. God møtekultur. Sterk enighetskultur og mindre 

diskusjon enn forventet.  

Audun: Bra gjennomført Landsmøte. Ved avstemninger må det være tydelig at man 

kan stemme avholdende, og at også ordstyrerbordet husker på dette. Må senere være 

oppmerksomme rundt kafédialog at man f.eks. ikke plasserer tungt flertall av teologer 

på et bord som diskuterer Teologisk plattform eller lik 

Tonje: Godt møte. Åpent for uenighet. Lokalforbundene har vært flinke til å forberede 

seg. 

 

2.2 Regler for reisedekning til NKS-arrangement 
Vi har langt høyere reiseutgifter til LS-møtene enn det er budsjett for. Landsstyret er 

derfor enige om at det trengs et tak på hvor mye NKS kan dekke av reiseutgifter. 

 

Landsstyret understreket at det er viktig at AU planlegger møtestart og -slutt slik at det 

er mulig å finne billigst mulig billetter. Dersom møtet legges til et ugunstig tidspunkt, 

forventes det slingringsmonn med tanke på refusjoner.  

 

Vedtak: 

NKS dekker reiseutgifter for LS-representanter for inntil 1400,- kroner i forbindelse 

med LS-møtene.  

Utgifter utover 1400,- kroner dekkes av representanten selv. 

 

2.3 Kirken på Pride 2015 
Vi har fått innvilget 75 000,- kroner fra LNU til å gjennomføre Kirken på Pride. Sara Moss er 

ansvarlig for gjennomføring og rapportering på prosjektet. 

Hoved-arrangementet blir stand under Oslo Pride 22.-28.juni. 

Det er i søknaden til LNU også lagt inn at det skal arrangeres et kirkevalgkamp-seminar i 

forkant av Kirkevalget, samt at det skal gjennomføres aktivitet under Trondheim Pride i 

september, og under Regnbuedagene i Bergen i mai.  

Vedtak: 

Audun er ansvarlig for å finne noen som vil arrangere stand under Trondheim Pride. Han 

holder kontakt med Sara Moss i planleggingen. 

Øystein spør Knut Natskår Svihus om å arrangere noe under regnbuedagene i Bergen. Han 

må i så fall holde kontakt med Sara Moss. 



Viktig at Sara Moss og Osloforbundet har løpende kommunikasjon om Oslo Pride. Tonje 

snakker med Sara om dette. 

Vi ber Kirkepolitisk gruppe om å ta ansvar for valgkampseminaret i samarbeid med Sara 

Moss. 

 

2.4 Gjennomgang av Arbeidsprogram 2015-2017 
Landsstyret gjennomgikk arbeidsprogrammet vedtatt på Landsmøtet. Punkter som 

følges opp snarlig: 

 

4.1 NKS skal gjennomføre Forbundshelg høsten 2015 og 2016. Landsstyret er 

ansvarlig for å koordinere og gjennomføre arrangementet. 

Sara Marie forbereder sak om Forbundshelga til neste LS-møte. 

 

4.5 Bistå forbundsvenner i å gjennomføre sommerleir for Forbundsvenner med 

familie.  

Torkil forsøker til høsten å finne Forbundsvenner til å arrangere sommerleir i 

2016. 

 

7.1.9 Utarbeide en mer helhetlig profil på nettsider, der det er lettere for potensielle 

 medlemmer å orientere seg om Forbundets aktiviteter og kontaktpersoner.  

 Informasjon på nett må oppdateres jevnlig. 

Jan Arne forbereder saksdokument til nettsider til neste LS-møte. Audun 

bistår Jan Arne.  

 

7.2.4 Skape gode rutiner for å sørge for at Landsstyrets arbeid når ut til lokalstyrene og 

medlemmer i lokalforbundene: 

- Det er viktig at de lokale LS-representantene ivaretar informasjonsflyt til 

lokalstyrene 

- Lokalstyrene/LS-representantene må lage gode rutiner for å informere ved 

lokale arrangement om viktige nasjonale datoer og arrangement. 

- Generalsekretær legger heretter ut sammendrag av LS-referater på 

nettsidene, etter at disse er gjennomgått (epost) av Landsstyret. 

 

7.3.10 Jobbe for å inkludere mennesker med ulike funksjonshemninger 

- Vi tar tilgjengeligheten i forbundsbyggene opp med Huskomiteen på 

fellesmøtet i mai. 

 

 

  



2.5 NKS’ medlemskap i andre organisasjoner og bevegelser 
Generalsekretær gjennomgikk hvilke organisasjoner og bevegelser vi er medlem av. 

Landsstyret ønsker å beholde alle medlemskapene, og benytte medlemskapene mer 

aktivt. Landsstyret fordelte ansvaret for kontakt og oppfølging av medlemskapene som 

følger: 

 

World Student Christian Federation (WSCF) – Torkil og Tonje 

World Student Christian Federation Europe (WSCF-E) – Torkil og Tonje 

Nordic-Baltic Cooperation Council (NBCC) – Torkil? 

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) – Torkil 

Hovedorganisasjonen Virke – Torkil 

Kristelig Studieforbund (K-Stud) – Torkil/Astri 

Fellesutvalget for Palestina (FuP) – Palestinagruppa 

Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) – Kvinnegruppa  

Norges Fredsråd – Marte  

Flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges kristne råd – Sara Marie 

Kirkelig nettverk: Sammen mot overgrep – Kvinnegruppa 

FN-sambandet – Audun  

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) – AU 

SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk – Sara Marie  

Støttekomiteen for Vest-Sahara – Jan Arne 

 
 

2.6 Palestinautveksling 2015 
Landsstyret ønsker å endre formen på utvekslingen med PYEM. Vi ønsker en modell 

der vi sender én forbunder til Palestina i tre måneder, og én fra PYEM til Norge i cirka 

tre måneder.  

 

Forbunderen som reiser nedover kan jobbe for Joint Advocacy Initiative og også få 

skolering i f.eks. BDS og Kairos og komme tilbake som en viktig ressursperson for 

Forbundet på disse områdene. Palestineren som kommer hit kan f.eks. få kontorplass 

og et rom i U20. H*n kan f.eks. jobbe med å reise rundt og holde Kairos-workshops, 

innledninger om BDS eller lignende. 

 

PYEM anslår at det vil koste omtrent 2400,- USD (ca 16 000,- kroner) å ha en 

forbunder i Palestina i tre måneder. I tillegg kommer reise, så oppholdet vil koste oss 

cirka 25 000,- kroner. Å ha en palestiner hos oss vil også være ganske billig siden vi 

potensielt kan tilby gratis bolig. Det vil være snakk om reiseutgifter og x antall tusen i 

måneden i lommepenger. 

 

Tonje og Palestinagruppa holder i prosjektet. Torkil fungerer som sekretær. 

 

  



2.7 AKT 
AKT #1-2015 var tenkt å komme ut helt i begynnelsen av april, men er sterkt 

forsinket.  Tanken var at dette nummeret skulle informere organisasjonen og 

forbundsvenner om Landsmøtet og General Assembly. Det er vanskelig å anslå 

akkurat hvor lang tid som gjenstår før bladet er trykkeklart, men det gjenstår mye 

arbeid. Forsinkelsen er også uheldig pga følgeproblemene det kan skape: Neste 

nummer er semesterstartsnummer og skal kunne brukes som vervemateriell. Det betyr 

at det må bli ferdig i tide til at det kan distribueres til lokalforbundene før semesterstart 

og verving i august. Med tanke på at det også snart blir sommerferie, burde egentlig 

arbeidet med dette nummeret begynne veldig snart. 

 

Vedtak: 

På grunn av gjentatte forsinkelser ønsker vi ikke å gi ut dette nummeret av AKT.  

 

Aktuelle tekster om Landsmøtet, lokalforbund, General Assembly og WSCF skal 

publiseres på nett.  

 

Marte og Grazyna jobber med å finne flere medlemmer til AKT-redaksjonen. 

 

 

 

2.8 Permisjonssøknader, LS-representanter 
Knut Natskår Svihus har bedt om permisjon fra Landsstyret t.o.m 31. august for å 

prioritere lokalt arbeid.  

 

Øystein Hellevik har bedt om permsisjon fra 1. juni til 2. januar 2016 på grunn av 

utveksling til Romania.  

 

Vedtak: 

Landsstyret innvilger Knut Natskår Svihus permisjon t.o.m. 31. august. Han holdes 

oppdatert på epost underveis, men har ikke stemmerett og forventes ikke å delta i 

aktiviteter eller å besvare epost. 

 

Landsstyret innvilger Øystein Hellevik permisjon fra 1. juni til 2. januar 2016. Han 

holdes oppdatert på epost underveis, men har ikke stemmerett og forventes ikke å delta 

i aktiviteter eller å besvare epost. 

 

 

2.9 Forbunds-appen 
Saken ble utsatt. 

 

 

  



3. Valg 
 

3.1 Valg av vara til AU 
 

Vedtak: 

Landsstyret velger Marte Leberg som vara til AU. 

 

3.2 Valg av medlemmer til Palestinagruppa 
Landsstyret diskuterte forslag til medlemmer til Palestinagruppa. 

 

Øystein undersøker om det er noen i Bergensforbundet som vil være med i 

Palestinagruppa. 

 

Vi ber Palestinagruppa om å lage en nettside-/Facebook-sak for å avertere etter 

medlemmer. 

 

 

3.3 Valg av medlemmer til Kirkepolitisk gruppe 
Landsstyret diskuterte forslag til medlemmer til Kirkepolitisk gruppe. 

 

 

3.4 Valg av medlemmer til Kvinnegruppa 
Landsstyret diskuterte forslag til medlemmer til Kirkepolitisk gruppe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med forbehold om godkjenning, 

 

 

Oslo, 27.04.15 

Torkil Hvidsten 


